
Reunião anual




 Prédio da Reitoria

 Sala 709 – sétimo andar

 Telefone: 3220-8082

 Das 8:00 as 12:00 ; das 14:00 as 17:00

 e-mail: cic.prpgp@ufsm.br

 Arion Pilla – Secretário

 José Carlos Vargas da Silva – Auxiliar Administrativo

 Paulo Piquini – Coordenador 

Coordenadoria de IC

mailto:cic.prpgp@ufsm.br



 Orientador – deve estar ciente do problema!

 Não procurar o CNPq ou FAPERGS diretamente 
antes de contatar a coordenadoria de IC

 Casos típicos

 Atraso em pagamentos

 Pagamentos retroativos

 Recolhimento de bolsas não usadas

Dúvidas? Quem procurar?




 Estar regularmente matriculado na graduação

 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades 
acadêmicas e de pesquisa

 Apresentar produção científica em evento anual (JAI). Fazer 
referência à condição de bolsista do CNPq/FAPERGS

 É vedado o acúmulo de bolsas 

 Não se aplica a bolsas de manutenção ou permanência

 Devolver ao CNPq/FAPERGS, em valores atualizados, 
mensalidades recebidas indevidamente.

 FAPERGS - Não ter reprovação em disciplinas fins com o projeto 
de pesquisa;

Compromissos do bolsista




 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às 

atividades acadêmicas e de pesquisa

 1. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, desde que observados os requisitos 
dispostos no artigo 3º da Lei 11.788/2008.

 2. Estágios não-obrigatórios: declaração conjunta da 
instituição de ensino, do supervisor do estágio e do 
orientador da pesquisa, de que o estágio não afetará 
sua dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. 
Manter esta declaração em seu poder!

Estágios?




 Estágios obrigatórios: 

 Remunerados ou não – acumulando bolsa de IC

 Não pode haver acúmulo de bolsas que tenham a mesma
finalidade: 

 IC + estágio obrigatório pode, pois não têm a mesma 
finalidade

 Deve haver compatibilidade  (dedicação) – Orientador 
deve dizer se o aluno pode ou não fazer os dois juntos.

Estágios?




 Questionário sócio-econômico – somente CNPq

 Preenchido na Plataforma Carlos Chagas

 Questionário – bolsista

 Avaliação final do bolsista IC/IT preenchido pelo 
bolsista

 E-mail enviado ao bolsista (e orientador) após término 
ou cancelamento da bolsa.

Formulários eletrônicos




 CNPq – Relatórios parcial e final

 Parcial, até 31 de Janeiro de 2017

 Final, até 31 de Agosto de 2017

 Deverão ser entregues em formato eletrônico (PDF) ao 
orientador, que os incorporará no sistema eletrônico da 
UFSM

 FAPERGS – Relatório Final

 Entregue impresso e assinado pelo bolsita e pelo orientador 
diretamente na CIC/PRPGP até 31 de Agosto de 2017

 Formulário de relatório CNPq/FAPERGS pode ser encontrado 
em http://prpgp.ufsm.br/iniciacao-cientifica/documentos

Relatórios




 O CNPq/FAPERGS não se responsabiliza por qualquer tipo 

de dano físico e/ou mental causado ao bolsista durante a 
execução de seus projetos de pesquisa.

 A bolsa não pode ser dividida entre alunos.

 O CNPq solicita que bolsistas leiam a resolução normativa 
017/2006 

 A FAPERGS solicita que os bolsistas leiam os regulamentos e 
os termos de outorga

 Estes documentos podem ser encontrados em

http://prpgp.ufsm.br/iniciacao-cientifica/documentos

 Alunos EAD não pode fazer IC com bolsa CNPq/FAPERGS

Notas importantes





www.ufsm.br/prpgp




 Como redigir artigos técnicos/científicos

 www.escritacientifica.com

 www.escritacientifica.sc.usp.br

 Como fazer pôsteres acadêmicos

 http://bsf.org.br/2014/03/30/como-criar-um-poster-
para-conferencias-e-congressos/

 http://pt.slideshare.net/bellamenha/texto-pster-
cientfico

 Apresentar trabalhos em Inglês (congressos)

Sugestões 

http://www.escritacientifica.com/
http://www.escritacientifica.sc.usp.br/
http://bsf.org.br/2014/03/30/como-criar-um-poster-para-conferencias-e-congressos/
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 w3.ufsm.br/JAI

 De 17 a 21 de Outubro

 Mais de 150 módulos temáticos: você certamente 
encontrará um que lhe interesse

 Programação por autor e por módulos será divulgada 
em breve

 Prédio 74-C e Biblioteca do CCSH

Jornada Acadêmica Integrada

http://www.ufsm.br/JAI

